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آلبوم «هماگون» با صدای وحید تاج منتشر شد

آلبوم «هماگون» به خوانندگی وحید تاج و آهنگسازی محمدرضا دستگاهدار در دستگاه همایون و با اشعاری از سعدی ،شهریار ،ملک الشعرای بهار و رهی معیری منتشر شد .به گزارش فارس ،آلبوم
«هماگون» به آهنگسازی محمدرضا دستگاهدار و خوانندگی وحید تاج در دستگاه همایون و با اشعاری از سعدی ،شهریار ،ملک الشعرای بهار و رهی معیری در هفته اخیر منتشر و طی مراسمی در شهر
یزد با حضور جمعی از هنرمندان و عالقمندان رونمایی شد .دستگاهدار در خصوص ضبط آلبوم «هماگون» گفت :ضبط این آلبوم از سال  ١٣٩٤در مشهد شروع شد .در آهنگسازی آلبوم چون سبک و
سیاق استاد مشکاتیان همیشه مدنظر من بوده ،توانستم با این دید و طرز فکرم نسبت به قطعات این هنرمند قطعاتی را بسازم .این نوازنده سنتور در خصوص قطعات اجرایی این آلبوم گفت :این آلبوم
شامل  ١٢بخش شامل  ٤تصنیف ،یک پیش درآمد ٣،چهارمضراب  ٢،بخش ساز و آواز و ٢بخش تکنوازی تار و کمانچه است .در تصنیفها از کالم سعدی ،شهریار ،ملک الشعرای بهار و رهی معیری
کمک گرفتم که هر کدام با توجه به نوع کالم شاعر ملودیهای متفاوتی دارد.

بنیاد فردوسی در آستانه زادروز حکیم ابوالقاسم فروسی تاسیس شد

اخبار
خانه هنرمندان میزبان
نمایشگاه پوستر اسماالحسنی
همزمان به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان نمایشگاه ساالنه حروف نگاری
پوستر اسماالحسنی در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
به گزارش خانه هنرمندان ،چهاردهمین نمایشگاه ساالنه حروف نگاری پوستر
اسماالحسنی چهارشنبه  26اردیبهشت در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران
ی شود.
با معرفی برگزیدگان این دوره افتتاح م 
چهاردهمین نمایشگاه ساالنه حروف نگاری پوستر اسماالحسنی از سوی پایگاه
اینترنتی طراحان مستقل ایران «تودیپوسترز» به صورت ملی برگزار میشود و در
این دوره یک هزار و  30اثر از  677شرکت کننده به دبیرخانه این رویداد رسید که
پس از بحث و بررسی توسط هیات داوران  44اثر انتخاب و به نمایشگاه راه یافته است.
انتخاب نهایی و داوری آثار  22فروردین ماه توسط مسعود نجابتی ،محمد خزایی،
ناصر طاووسی ،محمدرضا دوست محمدی ،علیرضا حصارکی در خانه هنرمندان ایران
برگزار و نفرات برگزیده این دوره انتخاب شدند.
به برگزیدگان به ترتیب پنجاه ،سی و بیست میلیون ریال به عنوان جایزه نقدی
اهدا خواهد شد.
همچنین در این دوره پنج تقدیرنامه و مبلغ پنجاه میلیون ریال به پنج طراح برگزیده
نمایشگاه (هر هنرمند ده میلیون ریال) که از سوی هیات داوران به منظور تشویق
انتخاب میشوند ،اهدا خواهد شد.
چهاردهمین نمایشگاه ساالنه حروف نگاری پوستر اسماالحسنی از چهارشنبه 26
اردیبهشت تا 6خرداد در نگارخانههای ممیز و زمستان با نمایش  90اثر برگزار میشود.
پوستر چهاردهمین نمایشگاه ساالنه حروف نگاری پوستر اسماالحسنی توسط حمید
قربانپور یکی از برگزیدگان دوره سیزدهم طراحی شده است.

آلبوم «دایر ه بیپاپان» شمس لنگرودی رونمایی شد
مراسم رونمایی از آلبوم «دایر ه بیپایان» با شعر و صدای شمس لنگرودی،
دوشنبه  ۲۴اردیبهشت در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.
به گزارش ایسنا بر اساس خبر رسیده ،در ابتدای این مراسم ،علیاصغر محمدخانی،
معاون فرهنگی شهر کتاب ،با اشاره به اینکه پیوند میان شعر و موسیقی در فرهنگ
ما بسیار دیرینه است و نمیتوان جدایی این دو را از هم متصور شد ،گفت :بیشتر
شعرهایی که در اذهان مردم به جا مانده ،حاکی از موسیقی این اشعار و ارائ ه آنها به
صورت آلبومها و اجراهای موسیقی است.
پس از آن محمد فرمانیان ،آهنگساز این آلبوم ،به سابق ه آشنایی با شمس لنگرودی
پرداخت و با اشاره به همکاری دیگری که در آلبوم « ۵۳تران ه عاشقانه» با این شاعر
داشته است ،درباره آلبوم «دایره بیپایان» گفت :این آلبوم  ۱۲قطعه دارد و بر اساس
موسیقی کالسیک آکوستیک نوشته شده است .مسعود عماد ،تهیهکنند ه این اثر،
سهم بسزایی در تولید این آلبوم داشته است و ضبط آن نزدیک به یک سال و اندی
طول کشید.

پروژههای فرهنگستان هنر برای «شاهنامه»
رئیس فرهنگستان هنر در روز بزرگداشت خالق «شاهنامه»،
ماندگارترین سند هویت ملی و ادب حماسی ایرانیان ،از
تاسیس «بنیاد فردوسی» و پروژههای فرهنگستان در این
زمینه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علی معلم دامغانی با اعالم تاسیس «بنیاد
فردوسی» توسط این مجموعه ،از برنامههای گسترده پژوهشی و
در دست تحقیق بر روی «شاهنامه» فردوسی و بازخوانی این منظر
پهناور ادب ،هویت ملی ،حکمت ،خرد و اسطورهشناسی ایرانی به
شیوهای نوین خبر داد.
او با بیان اینکه فردوسی یکی از آشتیدهندگان اسالم و ایران و
یکی از بسترهای پیوند فرهنگ و هویت ملی و هویت اسالمی است،
خاطرنشان کرد :این اثر مبارک را فردوسی در طول تاریخ برای تمام
مردمی که به نام «ایرانی» در این گستره جغرافیایی-فرهنگی بزرگ
و پهناور از حوالی پکن تا قیروان در مراکش میزیستهاند گذاشته ،چرا
که همه تحت تاثیر حکمت و اندیشه او بودهاند و هیچگاه در منظومه
و افق کالم و نگاه او احساس نکردهاند که ایرانیاند و مسلمان نیستند
و یا مسلمانند و ایرانی نیستند .نام مبارک فردوسی ،تداعی و تجلی
پیوند میان ایرانی بودن و مسلمان زیستن در سرتاسر این گستره
وسیع فرهنگی و زبانی است.
رئیس فرهنگستان هنر با بیان اینکه فردوسی جامع و پیونددهنده
هویت ایرانی و اسالمی است یادآور شد :امروز برخی کسان که
آنطرفاند از سر غرضورزی یا بغض ،با گرایشهای ناسیونالیستی
و با انتساب دروغ به فردوسی ،دنبال اثبات چیزی هستند که بیپایه
است .حکمت فردوسی ،نظامی ،ناصرخسرو ،داراشکوه و ...ثابت کرده
که این شکاف و این گسست ،غیرقابل تحقق است و این ستمی که بر
فردوسی میرود نشان روشنی از درک نداشتن آنهاست.
او با این مقدمه اعالم کرد :فرهنگستان هنر با درک این ضرورت
حیاتی روزگار ما ،بنیادی به نام «بنیاد فردوسی» تاسیس کرده که
گستره وسیعی از کار بر روی این میراث بزرگ حکمت ،هویت،
معنا و ملیت ایرانی را پوشش میدهد .از کارهای میدانی که روی
ت-و
شاهنامه انجام شد ه  -همین سند مکتوب که در دست ماس 
شاهنامههایی که از روی همین نسخه اصلی به عربی ترجمه شده و
یا از همان نخست ،عربی بوده مثل «شاهنامه ثعالبی» و شاهنامههای
کردی تا جستوجو در شیوه حماسهسراییها و اسطورهسازیهای
ف  -از هند تا یونان و حتی کشورهایی که کوچکترند و
ملل مختل 
ب  -همه موضوع
افسانهشناسی محدودتری دارند مثل ارامنه و اعرا 
پژوهشهای دامنهدار و گستردهای است که در این مجموعه در حال
پیگیری است و بسیاری از آنها به نتیجه رسیده یا در آستانه رونمایی

است.
معلم دامغانی در ادامه اظهار کرد :یکی از محورهای این پروژه
سراسری فرهنگستان در رویکرد به شاهنامه ،تفکیک دو سطح و
الیه آن است :شاهنامه خردساالن که روساخت و ظاهر حکایتها
و اسطورهها و حماسههای شاهنامه و مبتنی بر عوالم خیال شاعرانه
است و دیگری شاهنامه سالخوردگان که ساحت ژرف ساخت اندیشه
و حکمت باطنی این قصهها و اساطیر است و در افقی تفسیری و ورای
صورت ظاهری باید دید و دریافت کرد .در این ساحت ،نامگذاریها،
قصهپردازیها و هر آنچه در شاهنامه میبینیم به تعبیر قرآن ،همه
«آیه» و «نشانه»اند و باید به داللتهای معنایی آنها اندیشید.
وی در ادامه با بیان تاثیر فراوان فردوسی از قرآن در طرح و تبیین
جهان شاهنامه گفت :شاهنامه بسیار از قرآن متاثر است .یکی همین
داستان رستم و رستمانه زادن که زمین باید شکاف بردارد تا گیاه
بروید و البته ما این دریافت و برداشت را بیشتر از آنکه مدیون استناد
و ارجاع به منبعی باشیم  -چنانکه رفرنسزدگی عارضهای شایع در
بخش فرهنگ و پژوهش ادبی آکادمیک در روزگار ماست -مرهون
ارجاع به بافت و ساختار اندیشگی و جنس و جریان کالم و زبان و

حکمت و هستیشناسی جاری در شاهنامه فردوسی هستیم و این
تحقیق نیز به زودی نشر خواهد یافت و منتظر بازخورد و واکنش
جامعه ادبی و اهل اندیشه و فرهنگ به آن خواهیم بود.
معلم دامغانی با نقد رویکردهای تفرقه گرایانه و واگرایانه به
این میراث سترگ ملی و بشری یادآور شد :یک نکته دیگر،
تفرقهسازیهایی است که سابقه هم دارد؛ نظیر اینکه این کتاب
عجمی است و ضد عرب یا ایرانی است و ضد ترکی و  ...ترک و عجم
و عرب همه همنوع و همنژادند و این قصهها را که دعوت به گسست و
جدایی اقوام از یکدیگر است ،دروغسازان با اهداف و اغراض مشخص
ایجاد کردهاند .فردوسی حکیمی است که بر حکمت درونی کلمات و
معنای باطنی اسمها احاطهای شگفت دارد و با بهره از خیال شاعرانه
فوقالعاده و بیهمتایی که دارد ،شاهنامه را «محور پیوند همه اقوام
ایرانی و همه قومیتهای مشرقزمین با همه تنوع و گستردگی خود
و با هر اسم و عنوان در تمام طول تاریخ» کرده است.
او با تبیین محورهای کار فرهنگستان بر روی شاهنامه در چند
بخش احیا و نشر میراث تصویری و تجسمی خلقشده بر محور این
حماسه جاوید در طول قرنها از اثر نفیس و بی مانند «شاهنامه شاه

طهماسبی» تا تصویرسازیهای «میرزا علیقلی خوئی» و آثار متعدد
دیگر و نیز تحقیقات ادبی ،اسطورهشناختی ،مردمشناسانه و  ...در
ارتباط با شاهنامه که بخشی از آن در انتشارات فرهنگستان هنر به
چاپ رسیده است ،افزود :ما بخش عمدهای از این پژوهش وسیع و
دامنهدار را در فرهنگستان به انجام رساندهایم و امروز این مجموعه
میتواند با جرات از این موضع دفاع کند که فردوسی «مسلمان»
است و «ایرانی» و نه «ناسیونالیست دروغپرداز و تفرقهافکن و
نژادپرست» و نه «افراطگرای مدعی مسلمانی».
او در بیان شیوهشناسی کار فرهنگستان در مورد شاهنامه و تفاوت
آن با نگاه رفرنسمحور و غیر مستقل رایج و در بیان آسیبشناسی
این رویکرد رایج در عرصه تحقیقات ادبی و دانشگاهی ،خاطرنشان
کرد :پیشینیان« ،سر دلبران» را در «حدیث دیگران» میجستند.
اما باید به سر دلبران توجه میشد نه حدیث دیگران! سر دلبران،
خود «حقیقت» است و «روایت» .فضای پژوهش ادبی ما در این
روزگار بسیار متاثر از نگاه مستشرقان و محققان غربی و بدون هیچ
تالشی در «اجتهاد و استنباط مبتنی بر خود متن» و «منطق
ساختاری و ماهیت درونی متن» و یکسره مبتنی بر اصالت رفرنس
و ارجاع است .شیوهای که فرهنگستان هنر در پیش گرفته از این
جهت شیوه منحصربهفردی است که تا بهحال هیچکس به چنین
مسئلهای نپرداخته و همه استداللهای ادبی در طول تاریخ ادبی
ایران را جمعآوری ،دستهبندی و دادهپردازی کرده و به وقت خود
از همه منتقدان و کارشناسان و صاحبنظران ادبی کشور دعوت
خواهد شد تا این شیوه نوین و بیسابقه از خوانش شاهنامه را ارزیابی
کنند .به قول موالنا :نوبت کهنهفروشان درگذشت /نوفروشانینم و این،
بازار ماست .کار فرهنگستان ،تلفیق «روایت» است با «درایت» یعنی
جبران همان نقیصه جدی و ریشهدار در تحقیق ادبی این چند دهه
که تنها روایت بود و نه درایت.
او از کارهای در دست اجرا و انجام این مجموعه از جمله شاهنامه
کردی که یک بخش آن آماده انتشار است و نیز کاری که تطبیق
همه ادبیات و فرهنگ ما را به معنای شرقی و ایرانی از اولین دوران
تکوین ادب ایران پس از اسالم تا ادبیات معاصر با شاهنامه فردوسی
شامل میشود ،و همچنین مقدمات ورود به پروژه «قرآن هنری-
هنر قرآنی» ،کار روی سبکشناسی ادب فارسی و احیای خصلت
دینامیک و پویا بودن دستور زبان فارسی خبر داد و تصریح کرد :تمام
این رویکرد فرهنگستان هنر به بازخوانی و بازاندیشی در بنیانهای
تفکر ،حکمت ،حماسه و اسطوره در شاهنامه را در یک جمله از زبان
سهراب سپهری میتوانم خالصه کنم :دعوت به شستن چشمها و
جور دیگر دیدن!

